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R uotsalaisen Stjärnorna på 
slottet -formaatin suomalais-
versio Linnan tähdet nähtiin 

ensimmäistä kertaa alkuvuodesta 
2011. Silloin tutut kasvot kuten Dan-
ny, Arja Saijonmaa ja Juha Veijo-
nen viettivät aikaa Espanjan aurin-
gon alla, katalonialaisessa linnassa 
kameroiden surratessa vieressä.

Tällä kertaa realityseura-
matka suuntautuu Tosca-
nan maisemiin Italiaan. 
Yhteiselle lomalle Firen-
zen lähellä sijaitsevaan 
keskiaikaiseen linnaan 
lähtevät näyttelijä Pirk-
ko Hämäläinen, diplomie-
konomi Lenita Airisto, lau-
laja Eino Grön, rumpali Jussi 69 se-
kä kirjailijat Katariina Souri ja Ro-
man Schatz.

M TV3:n lanseeraustilaisuu-
dessa Lenita Airisto on yh-
tä kujeilevaa hymyä. Hä-

nellä on vierellään rokkari Jussi 69.
Roman Schatz kuvailee päästä 

varpaisiin tummanpuhuvia ystävyk-
siä ”goottipariskunnaksi”, joka he-

rätti huomiota kävellessään käsi-
kynkkää Firenzen kaduilla. Erikoi-
nen ystävyys on herkkua medialle, 
niinpä kaksikko lietsoo sitä iloises-
ti.

”Emme tunteneet ennen sarjaa – 
tämä oli rakkautta ensisilmäyksellä”, 
Airisto tokaisee ja päästää ilmoille 
naurunremakan.

Ihastuminen oli molem-
minpuolista.

”Inspiroiduin Lenitan 
energisyydestä. Olen ai-
na asettanut itselleni ta-
voitteita ja se, miten Le-

nita on elämässään laitta-
nut asiat kohdilleen, veti 

mut hiljaiseksi”, 69 Eyes -yh-
tyeen rumpali hehkuttaa.

”Olen monet typsyt tavannut, 
mutta en ikinä tällaista pakkausta.”

Yhtä lämpimät tunteet eivät val-
linneet Airiston ja Roman Schatzin 
välillä. Kuvauksissa keskustelu kävi 
kuumana machokirjailijan ja femi-
nistin välillä.

”Tiesin Lenitasta entuudestaan 
vain, että hänellä on häiriintynyt 
suhde urheilusukkiin”, Schatz vel-
muilee.

”Ja arvelin, että hän on aikamoi-
nen diiva, mikä on ehkä tottakin. 
Mutta Lenita on myös lämmin hen-

kilö, josta ei voi olla pitämättä. On-
nistuimme siinä, että asiat riitelivät, 
eivätkä ihmiset. Meistä tuli  jopa 
frendejä!”

L innan tähtien ruokapöytäkes-
kusteluissa puhutaan var-
maankin myös julkisuudesta, 

jossa kaikki osallistujat ovat asian-
tuntijoita. 

”Aina pidetään jotenkin kornina, 
jos julkkikset puhuvat julkisuudes-
ta, mutta kukapa muu siitä parem-
min tietäisi”, kirjailijana ja kuvatai-
teilijana uraa luonut Katariina Sou-
ri sanoo. Hän on ollut kaikkien tun-
tema jo 1980-luvulta lähtien.

Syyskuussa korkein oikeus hylkä-
si syytteet, jotka Souri oli nostanut 
hänen yksityisasioistaan kirjoitta-
nutta lehteä vastaan. Souri harkit - 
si sen vuoksi jopa Linnan tähdet 
-sarjasta vetäytymistä.

”Tein periaatepäätöksen, etten 
enää anna henkilöhaastatteluja, 
vaan puhun pelkästään töistäni. 
Olin kuitenkin jo lupautunut sarjaan 
mukaan, enkä halunnut perua sitä. 
Olisi myös ollut tyhmää istua ku-
vauk sissa tuppisuuna.”
Juha heinisuo
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Roman Schatz ja Lenita Airisto ottavat yhteen Linnan tähtien odotetulla 
toisella tuotantokaudella. Myös yksi erikoinen ystävyys saa alkunsa.

Toscana tärisee!

pienen fragmentin.”
Maailmasta puheenollen – mi-

ten käy ulkomaisten dokument-
tien? Niille ei enää jatkossa ole 
omaa ohjelmapaikkaa Ylen kana-
villa. 

”Jostakin täytyy ottaa pois, ja se 
koskee ulkomaisia dokumenttilef-
foja. Itse ajattelen niin, että tuo ko-
timaisen dokkarin slotti ei voi kos-
kea vain kotimaisia elokuvia. 
Maail malta tulee uskomatto-
man hienoja leffoja ja jossa-
kin ne pitää näyttää. Doku-
menttiprojektin ohjelmapai-
kalle kesäiltoihin on luvassa 
tuhti paketti kansainvälisiä do-
kumentteja. Ja taas syksyllä koti-
maiset ensi-illat jatkuvat.” 
iina aLanko

Lue lisää s. 13. 
Yhden miehen rauha  
ma klo 21.30 TV1
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a-studio ma klo 21 TV1
Annukka Roinisen luotsaa-

ma maanantain A-studio keskittyy 
tutkivaan journalismiin. Ohjelmas-
sa nähdään jatkossa vaihtuvia pi-
kakolumnisteja, joista ensimmäi-
set ovat Hjallis Harkimo, Rakel 
Liekki ja Tapani Kiminkinen.

ajankohtainen 
kakkonen ti klo 21 TV2

Ajankohtainen Kakkonen on ajan-
kohtaisjatkumon ainoa harppaus 
tv1:ltä tv2:n puolelle. Pasi Toivo-
sen ja Salla Paajasen vetämään 
makasiiniohjelmaan tulee uusi ul-
komaanraporttiosuus.

a-studio ke klo 21 TV1
Keskiviikon A-studio keskit-

tyy Heikki Ali-Hokan ja Katri Mak-
kosen  johdolla talouden ja politii-
kan kysymyksiin. Uuden pilapiirros-
kolumnin piirtäjinä vuorottelevat  
keväällä Pertti Jarla ja Ville Ranta. 

a-studio: Talk  
to klo 21 TV1

torstain A-Studio: Talkissa kes-
kustellaan, nimensä ja perinteen-
sä mukaisesti. Susanne Päivärin-
nan ja Jan Anderssonin lisäksi oh-
jelmissa nähdään neljä vierasta.

a-studio: stream  
pe klo 21 TV1

Uutuus jalkautuu alkuviikoksi netin 
keskustelupalstoille keräämään 
materiaalia perjantain suoraa lä-
hetystä varten. Hinni Aarninsalo 
ja Jaakko Karhu juontavat.
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omalaatuisen pakettimatkan iloinen 
kööri: Pirkko hämäläi-
nen, Roman schatz, 
Jussi 69, Lenita  
airisto, katariina 
souri ja eino Grön.


